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1.

WSTÊP

Klinoptylolity nale¿¹ do najbardziej rozpowszechnionych minera³ów na wiecie. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e klinoptylolit ma najlepsze w³aciwoci pod wzglêdem stabilnoci
i trwa³oci struktury.
Mineralne surowce zeolityczne charakteryzuj¹ siê du¿¹ pojemnoci¹ sorpcyjn¹, w³aciwociami sita molekularnego oraz aktywnoci¹ katalityczn¹. Cechy te wynikaj¹ z glinokrzemianowej struktury szkieletowej zeolitu klinoptylolitowego zawieraj¹cej wolne przestrzenie
wype³nione du¿ymi jonami i cz¹steczkami wody, które maj¹ du¿¹ swobodê ruchu umo¿liwiaj¹ wymianê jonow¹ i odwracaln¹ dehydratacjê [13, 8, 10].
Reakcje wymian jonowych w strukturze zeolitu zosta³y schematycznie przedstawione
na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat reakcji wymiany jonowej z udzia³em zeolitów [11]
* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** PTH CERTECH, Niedomice
*** Praca zosta³a wykonana w ramach badañ statutowych nr 11.11.190.01 Wydzia³u Wiertnictwa, Nafty i Gazu
AGH, Kraków
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Obecnoæ kana³ów w strukturze tych minera³ów powoduje, ¿e maj¹ one charakter sit
molekularnych. ród³em w³aciwoci sorpcyjnych i kwasowych zeolitów s¹ tak¿e powierzchniowe grupy OH, obecne w niewielkich ilociach w warunkach naturalnych [10].
Bior¹c pod uwagê wy¿ej wymienione w³aciwoci sorbentów klinoptylolitowych, autorzy podjêli próbê oceny mo¿liwoci zastosowania ich w procesach utylizacji odpadowych
p³uczek wiertniczych, jako alternatywy dla aktualnie stosowanych metod, pozwalaj¹cej na
zmniejszenie ³adunków zanieczyszczeñ. Odpady wiertnicze s¹ jednym z rodzajów odpadów przemys³owych powstaj¹cych w du¿ych ilociach podczas prowadzenia prac wiertniczych przy poszukiwaniu surowców mineralnych. S¹ to odpady, które charakteryzuj¹ siê
znaczn¹ heterogenicznoci¹ pod wzglêdem sk³adu chemicznego, w³aciwoci fizycznych
oraz potencjalnej szkodliwoci dla rodowiska.
Istotnym czynnikiem ograniczaj¹cym, a wrêcz niekiedy uniemo¿liwiaj¹cym utylizacjê
odpadowych p³uczek wiertniczych w rodowisku gruntowo-glebowym, jest obecnoæ nadmiernych koncentracji makromolekularnych koloidów organicznych typu lignosulfoniany,
b¹d substancje humusowe, a tak¿e biopolimery seminaturalne (przetworzona skrobia i celuloza), oraz polimery syntetyczne ( pochodne poliakryloamidu). Dodatkowo p³uczki zawieraj¹ tak¿e ponadnormatywne iloci zwi¹zków nieorganicznych w postaci chlorków,
siarczanów, wodorowêglanów wapnia, sodu i potasu. Zawartoæ tych substancji powoduje,
¿e odpady wiertnicze stwarzaj¹ powa¿any problem z punktu widzenia ochrony rodowiska,
ich zagospodarowania b¹d sk³adowania.
2.

METODY BADAÑ LABORATORYJNYCH
Z uwagi na takie w³asnoci surowców klinoptylolitowych jak [2]:

 selektywnoæ sorpcji w stosunku do okrelonych zwi¹zków chemicznych,
 charakter sit molekularnych,
 sorpcja substancji organicznych
przeprowadzono badania laboratoryjne, które mia³y na celu okrelenie aktywnoci sorbentów klinoptylolitowych w stosunku do pierwiastków alkalicznych w postaci soli chlorkowych i siarczanowych, a tak¿e w stosunku do substancji organicznych wystêpuj¹cych
w ponadnormatywnych ilociach w odpadowych p³uczkach wiertniczych.
Badania te prowadzono w warunkach nieprzep³ywowych. W tym celu do kolb sto¿kowych o pojemnoci 200 cm3, zawieraj¹cych w jednej 20 g w drugiej 10 g kloinoptylolitu
odmierzono 100 cm3 zu¿ytej p³uczki. Zawartoci kolb wytrz¹sano na wytrz¹sarce laboratoryjnej przez 24 godziny w temperaturze 21 oC (±2 oC), po czym roztwory podano filtracji
na prasie filtracyjnej Baroid pod cinieniem 0,75 MPa, u¿ywaj¹c s¹czków twardych produkcji firmy Fann. Uzyskane filtraty podano analizie okrelaj¹cej:
 zawartoæ wy³ugowanych jonów: Cl, Ca2+, Fe3+, K+, Mg2+, Na+, SO42,
 pomiaru absorbancji w zakresie UV-VIS.
Badania stê¿enia jonów w filtratach zosta³y okrelone przy u¿yciu metody absorpcyjnej spektroskopii atomowej (ASA) na spektrofotometrze Philips PU-9100x.
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Skutecznoæ sorpcji substancji organicznych miêdzy innymi lignosulfonianów, ligniny
(które s¹ powszechnie stosowane w technologii p³uczek wiertniczych) na stosowanym sorbencie klinoptylolitowym oceniono na podstawie pomiaru absorbancji w ultrafiolecie
w zakresie d³ugoci fali od 200500 nm. Materia organiczna wykazuje absorbancjê, która
ronie wraz ze zmniejszeniem siê d³ugoci fali. Najczêciej z zakresu 200400 nm do charakterystyki rozpuszczalnych substancji organicznych wybiera siê pomiar absorbancji
w 254 nm i 436 nm [4, 6].
Wykonano spektrogramy filtratów odpadowych p³uczek wiertniczych w zakresie bliskiego nadfioletu (200400 nm) i czêci widzialnej wiat³a (400500 nm) z wykorzystaniem spektrofotometru UV/VIS model U-1900 firmy Hitachi przy nastêpuj¹cych parametrach pracy: prêdkoæ skanowania 400 nm/min, dok³adnoæ d³ugoci fali ± 0,5 nm, odtwarzalnoæ ustawienia d³ugoci fali ± 0,3 nm, zakres fotometryczny 04,5 Abs, a dok³adnoæ
fotometryczna wynosi³a 0,004 Abs. Absorbancjê badanych filtratów mierzono przy d³ugociach fali 254 nm (UV254) i 436 (UV436)  s¹ to d³ugoci fali wykorzystywane przy pomiarach rozpuszczalnych substancji organicznych [6].
3.

CHARAKTERYSTYKA BADANYCH SUROWCÓW

Materia³ badawczy stanowi³y zu¿yte wodne p³uczki wiertnicze, które s¹ najczêciej
stosowane w krajowym wiertnictwie do przewiercania warstw ilasto-³upkowych. P³uczka
glikolowo-polimerowa i potasowo-polimerowa pochodzi³y z rejonu wierceñ w Karpatach
i zapadlisku przedkarpackim, natomiast p³uczka potasowa pochodzi³a z rejonu wierceñ na
Morzu Ba³tyckim. Sk³ad badanych, odpadowych p³uczek zosta³ podany w tabeli 1.
Tabela 1
Kompozycja badanych p³uczek
Sk³ad p³uczki

Potasowej

Glikolowo-polimerowej

Potasowo-polimerowej

Zawartoæ [%]
Bentonit

–

3,50

3,00

Poliglikol

–

5,00

–

KCl

3,00

maks. 20, 00

8,00

NaCl

–

–

15,00

rodek smarny

–

–

1,20

CMC LV (karboksymetyloceluloza
niskolpepna)

2,50

1,50

1,60

CMC HV (karboksymetyloceluloza
wysokolepna)

0,25

0,50

–

PHPA (czêciowo hydrolizowany
poliakryloamid)

0,10

–

0,40
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Tabela 1 cd.
Potasowej

Sk³ad p³uczki

Glikolowo-polimerowej

Potasowo-polimerowej

Zawartoæ [%]
K2CO3

0,05

–

–

KOH

0,25

–

–

Inhibitor korozji

0,10

–

3,00

rodek zapobiegaj¹cy biodegradacji

0,30

–

–

rodek powierzchniowo czynny

0,50

–

–

Bokator organiczny

7,00

–

–

Blokator nieorganiczny

0,70

–

–

Baryt

0,40

–

–

W zu¿ytych p³uczkach wiertniczych obecne s¹ sk³adniki zaliczane do czterech kategorii substancji [9]:
a  sk³adniki mineralne jak minera³y ilaste o strukturze warstwowej, minera³y wêglanowe
(jak kalcyt, dolomit), czy chlorki (KCl i NaCl);
b  makromolekularne koloidy organiczne, (substancje humusowe, taniny, lignosulfoniany powoduj¹ce zabarwienie cieków wiertniczych),
c  hydrofilne polimery organiczne (naturalne i seminaturalne), jak biopolimery pochodne
skrobi i celulozy,
d  polimery syntetyczne (np. pochodne poliakryloamidu).
Odpadowe p³uczki wiertnicze zawieraj¹ tak¿e w swym sk³adzie domieszki biocydów
oraz rodki powierzchniowo-czynnych.
Do badañ wykorzystano klinoptylolit ze ska³ wulkanicznych z Wschodniego rejonu
S³owacji o sk³adzie chemicznym i w³aciwociach fizycznych podanych w tabeli 2.
Tabela 2
Sk³ad fizyczno-chemiczny klinoptylolitu z rejonu S³owacji Wschodniej
Parametr
Sk³ad mineralogiczny

Wartoæ
Klinoptylolit > 80%
%
%
Krystobalit > 5%
Plagioklaz > 3%
%

Porowatoæ

%
30–40%

Nasi¹kliwoæ

%
30–35%

Wilgotnoæ
Zdolnoæ wymiany
Selektywnoæ
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%
4–5%
1,4 mol/dm3
Cs > Rb > K > NH4 > Ba > Sr > Na > Ca > Fe > Al > Mg > Li

Tabela 2 cd.
Sk³ad chemiczny

Zawartoæ [%]

SiO2

65,0–72,0

Al2O2

11,5–13,5

CaO

2,5–5,5

K2O

2,2–3,4

Fe2O3

0,7–1,9

MgO

0,6–1,2

Na2O

0,2–1,3

TiO2

0,1–0,3

Zastosowany sorbent to surowiec mineralny o zawartoci czystego klinoptylolitu powy¿ej 80% nale¿y do grupy klinoptylolitów wysokokrzemowych, zawartoæ krzemu
w granicy 65,072,0%. Badany klinoptylolitu, wskazuje wiêksz¹ selektywnoæ jonowymienn¹ w stosunku do jonów potasu, sodu, ¿elaza.
Analizê sitow¹ omawianego klinoptylolitu prezentuje tabela 3. Dla badanego klinoptylolitu najwiêkszy udzia³ frakcji przypada³ na uziarnienie poni¿ej 0,056 mm, a¿ 83,5%.
Tabela 3
Analiza granulometryczna klinoptylolitu z rejonu S³owacji Wschodniej

4.

Wielkoæ cz¹stek [mm]

< 0,056

>0,056

>0,063

>0,16

Zawartoæ frakcji [%]

83,5

15,0

0,0

1,0

WYNIKI POMIARÓW I ICH INTERPRETACJA

W tabeli 4 przedstawiono analizê chemiczn¹ wyci¹gów wodnych z odpadowych p³uczek z dodatkiem sorbentu klinoptylolitowego.
Widma absorpcyjne UV-VIS (dla przyk³adu w zakresie 200500 nm) dla filtratów odpadowych ³uczek wiertniczych oraz dla filtratów z odpadowych p³uczek z dodatkiem klinoptylolitu przedstawiono na rysunku 2.
W tabeli 5 podano pomierzone wartoci absorbancji przy d³ugoci fali 245 nm (UV254)
oraz 436 (UV436) dla filtratów odpadowych p³uczek wiertniczych bez klinoiptylolitu oraz
z dodatkiem 20% zeolitu.
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Tabela 4
Analiza chemiczna filtratów z odpadowych p³uczek z dodatkiem klinoptylolitu
Parametr
pH w temp.
21 oC (±1 oC)
Stê¿enie
jonów
Cl-

P³uczka
potasowa

P³uczka
potasowa
+ zeolit

P³uczka
glikolowo-polimerowa

P³uczka
glikolowo-polimerowa +
zeolit

P³uczka
potasowo-polimerowa

P³uczka
potasowo-polimerowa +
zeolit

9,15

9,10

7,20

7,10

11,00

10,50

[mg/ dm3]
23086,46

Ca2+

138,95

Fe3+

1,96

K+

14102,97

Mg2+

22,46

Na+

8318,01

SO42-

881,7

%
22373,91 – 20%
%
22080,74 – 10%
1979,74 – 20%
%
%
537,29 – 10%
%
0,26 – 20%
0,69 – 10%
%
%
9078,66 – 20%
8297,15 – 10%
%
%
74,53 – 20%
%
24,15 – 10%
%
8857,22 – 20%
%
5833,13 – 10%
%
802,47 – 20%
%
748,10 – 10%

p³uczka potasowa

41042,59
603,11
8,67
39059,82
99,94
8057,32
3988,08

%
38976,21- 20%
%
38910,46 -10%
%
3849,74 -20%
2327,58 – 10%
%
%
7,41 – 20%
7, 89 – 10%
%
28863,12 – 20%
%
19532,50 – 10%
%
239,16 – 20%
%
%
101,12 – 10%
9501,07 – 20%
%
%
5257,42 -10%
%
3812,84 – 20%
%
3427,62 – 10%

120918,89
8,97
0,23
4012,69
0,31
5799,00
28,19

%
116999,89-20%
%
110025,18 -10%
69,06 – 20%
%
%
35,88 – 10%
%
0,22 – 20%
%
0,20 – 10%
3729,38 – 20%
%
%
1987,56 – 10%
%
0,44 – 20%
%
0,40 -10%
%
5830,55 – 20%
%
2976,27 – 10%
%
19,26 – 20%
%
14,37 – 10%

p³uczka glikolowo-polimerowa

p³uczka potasowo-polimerowa

Rys. 2. Widma absorbcyjne UV-VIS odpadowych p³uczek wiertniczych (linia górna  niebieska)
z dodatkiem 20% klinoptylolitu (linia dolna  czerwona)
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Tabela 5
Wartoæ absorbancji filtratów odpadowych p³uczek
przy wybranych d³ugociach fali promieniowania UV-VIS
potasowa

Rodzaj p³uczki
Absorbancja
dla ë [nm]

glikolowo-polimerowa

potasowo-polimerowa

bez zeolitu

z zeolitem

bez zeolitu

z zeolitem

bez zeolitu

z zeolitem

254

0,083

~0,000

0,003

~0,000

0,001

~0,000

436

0,439

0,252

0,874

0,509

0,487

0,061

Podjêta próba oceny aktywnoci sorbentów klinoptylolitowych w stosunku do ponadnormatywnych iloci pierwiastków alkalicznych w postaci soli chlorkowych i siarczanowych, a tak¿e w stosunku do substancji organicznych wystêpuj¹cych w odpadowych
p³uczkach wiertniczych, opiera³a siê na za³o¿eniu ¿e klinoptylolity posiadaj¹ wyj¹tkowe
w³aciwoci adsorpcyjne i jonowymienne.
Badania sk³adu chemicznego filtratów z odpadowych p³uczek wiertniczych bez dodatku oraz z dodatkiem klinoptylolitu przedstawiono w tabeli 4. Przedstawione wynik analizy absorpcyjnej spektroskopii atomowej filtratów z odpadowych p³uczek wiertniczych
wskazuj¹, ¿e ³atwo ³ugowane z p³uczek s¹ sole potasowe i sodowe w postaci chlorków
i siarczanów.
Zawy¿one wartoci sk³adu chemicznego filtratów z dodatkiem 20% klinoptylolitów
(tab. 4) wynikaj¹ z faktu, ¿e taka dawka klinoptylolitu jest dawk¹ nadmiarow¹ dla optymalnej pracy sorbentu.
Otrzymane wyniki pozwalaj¹ równie¿ stwierdziæ, ¿e w odniesieniu do kationów,
zw³aszcza potasu, sodu, ¿elaza, a w pewnym stopniu tak¿e anionów (Cl i SO42) klinoptylolity wykazuj¹ zdolnoæ wymiany jonowej. Zdolnoæ wymiany kationów jest uwarunkowana obecnoci¹ nadmiarowego ³adunku ujemnego sieci krystalicznej [10].
Wg danych pimiennictwa [7] ca³kowite i robocze zdolnoci jonowymienne klinoptylolitów zale¿¹ równie¿ w du¿ej mierze od obecnoci w roztworach jonów wapnia i magnezu, które to odpowiadaj¹ za twardoæ badanych filtratów. Stê¿enie jonów wapnia i magnezu
w odpadowych p³uczkach wiertniczych jest wysokie. Dlatego te¿ mo¿na s¹dziæ, ¿e zdolnoæ wymiany jonowej klinoptylolitów zosta³a zablokowana. Jednak¿e nast¹pi³o poch³anianie metali jednowartociowych  w przypadku potasu jest to redukcja stê¿enia prawie
o 50%.
Z uwagi na fakt, ¿e filtraty z odpadowych p³uczek wiertniczych s¹ mieszanin¹ zwi¹zków o ró¿nej masie cz¹steczkowej, przy wykrelaniu widma absorpcyjnego zastosowano
szeroki zakres UV-VIS. Przedstawione na rysunku 2 widma badanych filtratów w zakresie
200500 nm nie wykazuj¹ wyranych i dobrze uformowanych i rozdzielonych pików, które
pozwoli³y by na identyfikacjê poszczególnych zwi¹zków. Mo¿na jednak zauwa¿yæ systematyczny wzrost krzywych widmowych absorpcji w zakresie od λ = 490 nm, tj. od zakresu
barwy ¿ó³tej promieniowania widzialnego w kierunku ultrafioletu do λ = 300 nm. Intensywny wzrost przebiegu linii na tym odcinku zw³aszcza ultrafioletu mo¿e byæ wynikiem
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udzia³u charakterystycznych grup chromoforowych lub auksochromowych pochodz¹cych od zwi¹zków humusowych wystêpuj¹cych w filtratach z odpadowych p³uczek wiertniczych [5].
Na podstawie uzyskanych wyników pomiaru wartoæ absorbancji UV254 i UV436 filtratów z badanych p³uczek (tab. 5) mo¿na wnioskowaæ, ¿e istniej mo¿liwoæ redukcji szkodliwego oddzia³ywania zwi¹zków organicznych na rodowisko biochemiczne poprzez zastosowanie dodatku klinoptylolitów do odpadowych p³uczek wiertniczych. Malej¹ca wartoæ
absorbancji w zakresie UV254  UV436 wiadczy o redukcji zwi¹zków organicznych w filtratach odpadowych p³uczek (tab. 5). W zwi¹zku z powy¿szym, nale¿y stwierdziæ, ¿e zastosowany klinoptylolit jest minera³em, który to pe³ni w rodowisku odpadowych p³uczek
wiertniczych funkcjê naturalnego sorbentu zwi¹zków organicznych powszechnie stosowanych w wiertnictwie, oraz bariery wychwytuj¹cej selektywnie jony K+, Na+, Fe3+.
Podsumowuj¹c, mo¿na przyj¹æ, ¿e z punktu widzenia ochrony rodowiska przyrodniczego, dodatek klinoptylolitów do odpadowych p³uczek powoduje ograniczenie negatywnego oddzia³ywania p³uczek wiertniczych na rodowisko geochemiczne.
5.

PODSUMOWANIE

1. W przeprowadzonych badaniach zwrócono uwagê na przydatnoæ sorbentów klinoptylolitowych w usuwaniu nadmiarowych soli metali jednowartociowych oraz zwi¹zków organicznych uznanych za toksyczne b¹d szkodliwe dla rodowiska naturalnego.
2. W eliminacji zagro¿eñ rodowiska biogeochemicznego przez substancjê organiczne
z grupy lignosulfonianów, skuteczne jest stosowanie 10% dodatku klinoptylolitów do
odpadowych p³uczek wiertniczych. Reakcje adsorpcyjnego wi¹zania zapewniaj¹ wysok¹ sprawnoæ usuwania makromolekularnych zwi¹zków organicznych z rodowiska
odpadowych p³uczek wiertniczych.
3. Bior¹c pod uwagê uzyskane wyniki, mo¿na stwierdziæ, ¿e metoda zastosowania klinoptylolitów jako sorbentów mog³a by byæ wykorzystana w pierwszym etapie uzdatniania odpadowych p³uczek wiertniczych.
4. Badane sorbenty mo¿na zastosowaæ jako bariery filtracyjne dla odcieków i przes¹czy
z odpadów wiertniczych.
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